DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8461. Devecser, Deák tér 1. Tel: 88/512-730

Szám: 4001-35/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16-án
(csütörtökön) 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal
Devecser, Deák tér 1.
Jelen vannak: Ferenczi Gábor
Bajók Józsefné
Holczinger László
Ihászné Szabó Katalin

polgármester
képviselők

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Nyárs Hajnalka alpolgármester
Mayer Gábor képviselő
Rosta Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Vörösné Soós Ágnes jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Lovasi Erika irodavezető
Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető
Ferenczi Gábor polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy
a 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, tehát határozatképesek vagyunk, az ülést
megnyitom. Nyárs Hajnalka alpolgármester, valamint Mayer Gábor és Rosta Zoltán
képviselők távolmaradásukat előzetesen jelezték. Ismertetem a napirendi pontokat, amit
annyival egészítenék ki, hogy a 4-es napirendi pontot, a Karbantartási munkacsoport
létrehozása az Önkormányzatnál címűt levennénk a napirendről. A Devecser Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítását, a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő
Devecser, Szabadság tér 3/2. szám alatti ingatlan gázkazán cseréjét, a Meggyeserdő bal oldal
üzemeltetésének átadását a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, valamint a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás című napirendet
viszont vegyük fel napirendre. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A jelenlévő képviselők száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a napirendet az alábbi módosítással
fogadta el:
NAPIREND
Tárgy:

E l ő a d ó:

1.

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.) önkormányzati
rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

2.

A Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

3.

Tájékoztatás a Bocskai utcai önkormányzati szociális
bérlakások engedélyeztetéséről

Krápiczné Kozma Zsuzsanna
beruházási ügyintéző

4.

2022-2023 évi Startmunka program tervezése

Ferenczi Gábor
polgármester

5.

Beszámoló állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kerülését követő hasznosításáról

Ferenczi Gábor
polgármester

6.

Szociális célú tűzifa szállítása

Ferenczi Gábor
polgármester

7.

A
Vadvirág
utca
Hunyadi
utcáig
meghosszabbítására adott tervezői ajánlat

történő

Ferenczi Gábor
polgármester

8.

A Deák Ferenc utca és az Újtemető út közötti átkötés
kialakítására, az Újtemető melletti parkolók kialakítására,
valamint a Kodály Zoltán utca és Miskei utca
csomópontjának kialakítására adott tervezői ajánlat

Ferenczi Gábor
polgármester

9.

Lakosság tájékoztatása
állapotáról

környezeti

Ferenczi Gábor
polgármester

10. Devecser város környezetvédelmi programjának elkészítése

Ferenczi Gábor
polgármester

11. Devecser I. és IV. számú háziorvosi körzet működése

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser

12. A
kötelező
felvételt
biztosító
körzethatárának véleményezése

város

általános

iskola

Ferenczi Gábor
polgármester

13. Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

14. Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

15. Naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeret kérelem

Ferenczi Gábor
polgármester

16. A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

17. 2022 Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítása

Ferenczi Gábor
polgármester

18. Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő
Devecser, Szabadság tér 3/2. szám alatti ingatlan gázkazán
cseréje

Ferenczi Gábor
polgármester

19. Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri
0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9 és 0621/14 hrsz-ú
ingatlanok
üzemeltetésének
átadása
a
Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére

Ferenczi Gábor
polgármester

20. Devecseri Városüzemeltetési
pénzeszköz átadása

Ferenczi Gábor
polgármester

Nonprofit

Kft.

részére

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont:
Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Javaslom, hogy
fogadjuk el. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Vörösné Soós Ágnes jegyző: Itt lenne még egy határozat, a testvértelepülési pályázaton
elnyert 2 millió forintos pályázati forráson felül felmerült 225.318,-Ft összegű költségek
fedezetét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetéséből kell biztosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét alkossa meg.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet
alkotta:
26/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a A
Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a „Testvértelepülési napok Devecserben NagypaládFertősalmás kárpátaljai települések részvételével” elnevezésű pályázat lebonyolítása során, a
pályázaton elnyert 2.000.000,-Ft-os forráson felül felmerült 225.318,-Ft összegű költségek
fedezetét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében biztosítsa.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
284/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Testvértelepülési napok
Devecserben
Nagypalád-Fertősalmás
kárpátaljai
települések
részvételével” elnevezésű pályázat lebonyolítása során, a pályázaton
elnyert 2.000.000,-Ft-os forráson felül felmerült 225.318,-Ft összegű
költségek fedezetét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében
biztosítja.
2./ Napirendi pont:
A
Devecseri
Polgármesteri
Hivatalnál
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e ezzel
kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a
Devecseri
Polgármesteri
Hivatalnál
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet
alkotta:
27/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletét
megalkotja.

3./ Napirendi pont:
Tájékoztatás
a
Bocskai
engedélyeztetéséről

utcai

önkormányzati

szociális

bérlakások

Előadó: Krápiczné Kozma Zsuzsanna beruházási ügyintéző
Ferenczi Gábor polgármester: Én elfogadom a tájékoztatót. Van-e ezzel kapcsolatban még
kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai utcai önkormányzati szociális
bérlakások engedélyeztetéséről szóló tájékoztatást vegye tudomásul.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
285/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai
utcai önkormányzati szociális bérlakások engedélyeztetéséről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.

4./ Napirendi pont:
2022-2023 évi Startmunka program tervezése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta és erről már beszéltünk
bizottsági ülésen. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2023. évi járási startmunka
program Mezőgazdasági programelem során megtermelt zöldségnövényeket és gyümölcsöt az
alábbi sorrend figyelembevétele mellett kívánja hasznosítani:
1. Önkormányzat által üzemeltetett konyhák – óvoda, iskola – részére történő
felhasználás az élelmezésvezetők igénye alapján,
2. Startmunka program keretében működtetett savanyítóüzem részére történő folyamatos
feldolgozás,
3. Lakosság részére történő értékesítés.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
286/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20222023. évi járási startmunka program Mezőgazdasági programelem
során megtermelt zöldségnövényeket és gyümölcsöt az alábbi sorrend
figyelembevétele mellett kívánja hasznosítani:
1. Önkormányzat által üzemeltetett konyhák – óvoda, iskola –
részére történő felhasználás az élelmezésvezetők igénye alapján,
2. Startmunka program keretében működtetett savanyítóüzem
részére történő folyamatos feldolgozás,
3. Lakosság részére történő értékesítés.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ folyamatos
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2023. évi járási startmunka
program Helyi sajátosságokra épülő programelem során a savanyítóban feldolgozott
termékeket az alábbi sorrend figyelembevétele mellett kívánja hasznosítani:
1. Önkormányzat által üzemeltetett konyhák – óvoda, iskola – részére történő
felhasználás az élelmezésvezetők igénye alapján,
2. Értékesítés.

2./ A Képviselő-testülete a 2022-2023. évi járási startmunka program Helyi sajátosságokra
épülő programelem során a gyártott betonszegélyt és „Siklós” térkövet az alábbi sorrend
figyelembevétele mellett kívánja hasznosítani:
1. Önkormányzat tulajdonában lévő járdaszakaszok felújítása,
2. Értékesítés.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
287/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20222023. évi járási startmunka program Helyi sajátosságokra épülő
programelem során a savanyítóban feldolgozott termékeket az alábbi
sorrend figyelembevétele mellett kívánja hasznosítani:
1. Önkormányzat által üzemeltetett konyhák – óvoda, iskola –
részére történő felhasználás az élelmezésvezetők igénye
alapján,
2. Értékesítés.
2./ A Képviselő-testülete a 2022-2023. évi járási startmunka program
Helyi sajátosságokra épülő programelem során a gyártott betonszegélyt
és „Siklós” térkövet az alábbi sorrend figyelembevétele mellett kívánja
hasznosítani:
1. Önkormányzat tulajdonában lévő járdaszakaszok felújítása,
2. Értékesítés.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ folyamatos
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
7/B. § (6) bekezdése alapján a 2021. évben a Startmunka program során realizált bevételét a
2022-2023. évi járási startmunka programba kívánja visszaforgatni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
288/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
(XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. § (6) bekezdése alapján a 2021. évben a
Startmunka program során realizált bevételét a 2022-2023. évi járási
startmunka programba kívánja visszaforgatni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ folyamatos

5./ Napirendi pont:
Beszámoló állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követő
hasznosításáról
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt minden évben kötelezően meg kell tenni. Van-e ezzel
kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező a devecseri 0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9,
0621/14 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtja be a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felé:
Az ingatlanokon a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap katasztrófa
következményeként az önkormányzat tulajdonába került építési anyagok (cserép, faanyag,
grófi tégla) kerültek elhelyezésre, melyek egy része jelenleg is ott kerül tárolásra. Az
Önkormányzat több raktárt bérbe adott tárolás céljából, valamint átadásra került egy épület a
Meggyes Erdei iskola részére, és ingyenes használati szerződés került megkötésre a Devecser
és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző Egyesülettel és a Honvéd Nyugdíjas Klubbal is.

A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem keretében a 0621/7 hrszú ingatlanon kialakításra került egy állattelep, ahol 2014 áprilisától folyt az állattartás (tyúk,
nyúl, kecske, birka), melynek keretében 4 fő foglalkoztatására került sor. Az állattelep a
startmunka programban történt változások miatt 2021. február 28-ig működött. A 2021. évben
további területek, raktárak kerültek bérbeadásra tárolás céljából, valamint ez év május 1-től a
gyepmesteri feladatokat ellátó Meggyeserdei Menedék Alapítvány bérleti szerződés keretén
belül használja a 0621/5 hrsz-ú ingatlanon lévő épületek és terület egy részét.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a devecseri 669/1,
669/3, 785/1, 785/3, 785/4, 852/1 és a 852/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került
ingatlanok hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtja be az MNV Zrt. felé:
A tulajdonba vett közterületi - utak, parkok, járdák - ingatlanok fenntartásáról,
állagmegóvásáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik, a járdák - 785/4, 669/3 és a
669/1 hrsz-ú ingatlanok - felújítása (aszfaltozás) 2013. évben megtörtént.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a devecseri 0171/2
hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került ingatlan hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtja
be az MNV Zrt. felé:
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követően valósulhatott meg az iparterület
teljes közművesítésének kiépítése, melynek hatására a betelepülni vágyó vállalkozások teljes
közművel ellátott ingatlanokon tudják felépíteni telephelyüket, ezzel is hozzájárulva a
település és a kistérség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-4./ 2021. december 31.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
289/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező a devecseri
0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9, 0621/14 hrsz-ú ingatlanok
hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtja be a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felé:
Az ingatlanokon a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap
katasztrófa következményeként az önkormányzat tulajdonába került
építési anyagok (cserép, faanyag, grófi tégla) kerültek elhelyezésre,
melyek egy része jelenleg is ott kerül tárolásra. Az Önkormányzat több
raktárt bérbe adott tárolás céljából, valamint átadásra került egy épület
a Meggyes Erdei iskola részére, és ingyenes használati szerződés
került megkötésre a Devecser és Térsége Horgász, Íjász és
Hagyományőrző Egyesülettel és a Honvéd Nyugdíjas Klubbal is.
A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem
keretében a 0621/7 hrsz-ú ingatlanon kialakításra került egy állattelep,
ahol 2014 áprilisától folyt az állattartás (tyúk, nyúl, kecske, birka),
melynek keretében 4 fő foglalkoztatására került sor. Az állattelep a
startmunka programban történt változások miatt 2021. február 28-ig
működött. A 2021. évben további területek, raktárak kerültek

bérbeadásra tárolás céljából, valamint ez év május 1-től a gyepmesteri
feladatokat ellátó Meggyeserdei Menedék Alapítvány bérleti szerződés
keretén belül használja a 0621/5 hrsz-ú ingatlanon lévő épületek és
terület egy részét.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a devecseri 669/1, 669/3, 785/1, 785/3, 785/4, 852/1 és a 852/3
hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került ingatlanok hasznosításáról az
alábbi beszámolót nyújtja be az MNV Zrt. felé:
A tulajdonba vett közterületi - utak, parkok, járdák - ingatlanok
fenntartásáról, állagmegóvásáról az önkormányzat folyamatosan
gondoskodik, a járdák - 785/4, 669/3 és a 669/1 hrsz-ú ingatlanok felújítása (aszfaltozás) 2013. évben megtörtént.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a devecseri 0171/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került
ingatlan hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtja be az MNV Zrt.
felé:
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követően valósulhatott
meg az iparterület teljes közművesítésének kiépítése, melynek hatására
a betelepülni vágyó vállalkozások teljes közművel ellátott
ingatlanokon tudják felépíteni telephelyüket, ezzel is hozzájárulva a
település és a kistérség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-4./ 2021. december 31.

6./ Napirendi pont:
Szociális célú tűzifa szállítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Javaslom, hogy a legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozót,
Sebő Pétert bízzuk meg a tűzifa szállításával az erdőről a háztartásokba. Van-e ezzel
kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Sebő Péter (8456 Noszlop, Szabadság u. 51/2.) egyéni
vállalkozó szociális célú tűzifa szállítására (az erdőből a háztartásokba) adott, bruttó 3.500.Ft/m³ összegű árajánlatát fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye és a szerződést a vállalkozóval aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
290/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Sebő Péter (8456 Noszlop,
Szabadság u. 51/2.) egyéni vállalkozó szociális célú tűzifa szállítására
(az erdőből a háztartásokba) adott, bruttó 3.500.-Ft/m³ összegű
árajánlatát fogadja el.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges intézkedéseket
megtegye és a szerződést a vállalkozóval aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
7./ Napirendi pont:
A Vadvirág utca Hunyadi utcáig történő meghosszabbítására adott tervezői
ajánlat
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően
támogassuk. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a Devecser,
Vadvirág utca Hunyadi utcáig történő meghosszabbításával kapcsolatos engedélyezési- és
kiviteli tervek elkészítésével és a kapcsolódó engedélyeztetési eljárás lebonyolításával bízza
meg Süveges Csaba egyéni vállalkozót (8247 Hidegkút, Hosszú utca 43., KÉ-K 19-0935).
2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a tervezés díját, bruttó 500.000.- Ft összeget
Devecser Város Önkormányzata költségvetésében biztosítsa.

3/ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Süveges Csaba egyéni
vállalkozóval a kapcsolódó tervezési szerződést kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
291/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Devecser, Vadvirág utca Hunyadi utcáig történő
meghosszabbításával kapcsolatos engedélyezési- és kiviteli tervek
elkészítésével
és
a
kapcsolódó
engedélyeztetési
eljárás
lebonyolításával megbízza Süveges Csaba egyéni vállalkozót (8247
Hidegkút, Hosszú utca 43., KÉ-K 19-0935).
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tervezés díját, bruttó
500.000.Ft
összeget
Devecser
Város
Önkormányzata
költségvetésében biztosítja.
3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Süveges
Csaba egyéni vállalkozóval a kapcsolódó tervezési szerződést
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal, folyamatos

8./ Napirendi pont:
A Deák Ferenc utca és az Újtemető út közötti átkötés kialakítására, az Újtemető
melletti parkolók kialakítására, valamint a Kodály Zoltán utca és Miskei utca
csomópontjának kialakítására adott tervezői ajánlat
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt is fogadjuk el. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés,
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a Devecser,
Deák Ferenc utca és Újtemető út meghosszabbítására, az Újtemető melletti parkoló
kialakítására, valamint a Kodály Zoltán utca, Miskei utca és az Újtemető út csomópontjának

kiépítésére vonatkozóan az engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítésével és a kapcsolódó
engedélyeztetési eljárás lebonyolításával bízza meg Süveges Csaba egyéni vállalkozót (8247
Hidegkút, Hosszú utca 43., KÉ-K 19-0935).
2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a tervezés díját, bruttó 950.000.- Ft összeget
Devecser Város Önkormányzata költségvetésében biztosítsa.
3/ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Süveges Csaba egyéni
vállalkozóval a kapcsolódó tervezési szerződést kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
292/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Devecser, Deák Ferenc utca és Újtemető út
meghosszabbítására, az Újtemető melletti parkoló kialakítására,
valamint a Kodály Zoltán utca, Miskei utca és az Újtemető út
csomópontjának kiépítésére vonatkozóan az engedélyezési- és kiviteli
tervek elkészítésével és a kapcsolódó engedélyeztetési eljárás
lebonyolításával megbízza Süveges Csaba egyéni vállalkozót (8247
Hidegkút, Hosszú utca 43., KÉ-K 19-0935).
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tervezés díját, bruttó
950.000.Ft
összeget
Devecser
Város
Önkormányzata
költségvetésében biztosítja.
3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Süveges
Csaba egyéni vállalkozóval a kapcsolódó tervezési szerződést
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal, folyamatos

9./ Napirendi pont:
Lakosság tájékoztatása Devecser város környezeti állapotáról
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Itt vállalta Bajók
Józsefné képviselő, hogy egy rövidített tájékoztatót készít a lakosság számára. Van-e ezzel
kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület fogadja el a „Tájékoztató Devecser város környezeti állapotáról”
elnevezésű dokumentumot.
2./ A Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy Bajók Józsefné képviselő elkészíti Devecser
város környezeti állapotáról szóló tájékoztató kivonatát, amely megjelentetésre kerül a
Devecseri Ujság következő számában.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a dokumentumok közzétételével
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ azonnal, folyamatos
3./ 2021. december 31.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
293/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ A Képviselő-testület elfogadja a „Tájékoztató Devecser város
környezeti állapotáról” elnevezésű dokumentumot.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Bajók Józsefné képviselő
elkészítse Devecser város környezeti állapotáról szóló tájékoztató
kivonatát, amely megjelentetésre kerül a Devecseri Ujság következő
számában.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
dokumentumok
közzétételével
kapcsolatban
a
szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ azonnal, folyamatos
3./ 2021. december 31.

10./ Napirendi pont:
Devecser város környezetvédelmi programjának elkészítése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A törvény szerint készíteni kell egy ilyen programot. Van-e
ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a CIKLUS Mérnöki Iroda Kft-t (6120
Kiskunmajsa, Móra F. u. 9/C.) bízza meg Devecser város környezetvédelmi programjának
elkészítésével bruttó 381.000,-Ft összegért.
2./ A Képviselő-testület a dokumentum elkészítésének költségét az Önkormányzat
költségvetésében biztosítsa.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a CIKLUS
Mérnöki Iroda Kft-t értesítse és a környezetvédelmi program elkészítésre vonatkozó
szerződést a Kft-vel írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
294/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a CIKLUS Mérnöki Iroda Kftt (6120 Kiskunmajsa, Móra F. u. 9/C.) bízza meg Devecser város
környezetvédelmi programjának elkészítésével bruttó 381.000,-Ft
összegért.
2./ A Képviselő-testület a dokumentum elkészítésének költségét az
Önkormányzat költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a CIKLUS Mérnöki Iroda Kft-t értesítse és a
környezetvédelmi program elkészítésre vonatkozó szerződést a Kftvel aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal, folyamatos

11./ Napirendi pont:
Devecser I. és IV. számú háziorvosi körzet működése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Meghosszabbítjuk a foglalkoztatást a véleményezési eljárás
lezárultáig. Itt három döntést kell hozni. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2021.(IX.7.) Kt. határozatot úgy
módosítsa, hogy Devecser városban a négy háziorvosi körzet helyett három vegyes háziorvosi
körzetet alakít ki a folyamatban lévő véleményezési eljárás befejezését, valamint az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotását követően.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
295/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2021.
(IX.7.) Kt. határozatot úgy módosítja, hogy Devecser városban a négy
háziorvosi körzet helyett három vegyes háziorvosi körzetet alakít ki a
folyamatban lévő véleményezési eljárás befejezését, valamint az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotását követően.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2021.(IX.7.) Kt. határozatot
úgy módosítsa, hogy a devecseri háziorvosi körzetek számának csökkenése miatt a
folyamatban lévő véleményezési eljárás befejezését, valamint az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotását követően létszámcsökkentést hajt
végre, az asszisztensek létszámát négy főről kettő főre csökkenti.
2./ A Képviselő-testület a 229/2021.(X.29.), 230/2021.(X.29.), 231/2021.(X.29.) és 232/2021.
(X.29.) Kt. határozatokat vonja vissza.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
296/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
176/2021.(IX.7.) Kt. határozatot úgy módosítja, hogy a devecseri
háziorvosi körzetek számának csökkenése miatt a folyamatban lévő
véleményezési eljárás befejezését, valamint az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotását
követően létszámcsökkentést hajt végre, az asszisztensek létszámát
négy főről kettő főre csökkenti.
2./ A Képviselő-testület a 229/2021.(X.29.), 230/2021.(X.29.),

231/2021.(X.29.) és 232/2021.(X.29.) Kt. határozatokat visszavonja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy 2022. január 1.
napjától 2022. január 31. napjáig a Devecser IV. számú vegyes háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak helyettesítéssel történő elvégzését az OLIV MED Egészségügyi Szolgáltató Bt.vel (8440 Herend, Pipacs u. 8. 1. ép.), Dr. Serhal Toufic háziorvos személyes
közreműködésével kívánja elláttatni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
297/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2022. január 1. napjától 2022. január 31. napjáig a Devecser IV.
számú vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
helyettesítéssel történő elvégzését az OLIV MED Egészségügyi
Szolgáltató Bt.-vel (8440 Herend, Pipacs u. 8. 1. ép.), Dr. Serhal
Toufic háziorvos személyes közreműködésével kívánja elláttatni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos
12./ Napirendi pont:
A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Tankerületi Központ által
a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozóan
elkészített felvételi körzet tervezetével kapcsolatban az alábbi véleményt alakítsa ki:
Javasolja a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező
felvételi körzetét a már meglévő Borszörcsök, Devecser, Kolontár és Pusztamiske mellett az
alábbi településekkel kiegészíteni: Somlóvásárhely, Somlószőlős, Somlójenő, Nagyalásony,
Vid és Doba.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Pápai Tankerületi
Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2021. december 31.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
298/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Tankerületi Központ által a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozóan elkészített felvételi körzet
tervezetével kapcsolatban az alábbi véleményt alakítja ki:
Javasolja a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét a már meglévő Borszörcsök,
Devecser, Kolontár és Pusztamiske mellett az alábbi településekkel
kiegészíteni: Somlóvásárhely, Somlószőlős, Somlójenő, Nagyalásony,
Vid és Doba.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a
Pápai Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2021. december 31.
13./ Napirendi pont:
Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Itt két fő foglalkoztatásáról lenne szó. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési
Központ létszámbővítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja és hozzájárul 2 fő teljes
munkaidős munkavállaló foglalkoztatásához az intézményben.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
299/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Devecseri Kastélykönyvtár
és Művelődési Központ létszámbővítéssel kapcsolatos kérelmét
támogatja és hozzájárul 2 fő teljes munkaidős munkavállaló
foglalkoztatásához az intézményben.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről
az intézmény igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

14./ Napirendi pont:
Devecseri Sportegyesület kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A Devecseri Sportegyesület működését 500.000,-Ft-tal
támogatnánk. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Sportegyesület
működését 500.000,-Ft összeggel támogassa.
2./ A Képviselő-testület a támogatási összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
biztosítsa.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesület
elnökét értesítse, és a pénzeszköz átadásról a megállapodást írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
300/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Sportegyesület működését 500.000,-Ft összeggel
támogatja.
2./ A Képviselő-testület a támogatási összeget az Önkormányzat 2021.
évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesület elnökét értesítse, és a pénzeszköz átadásról a
megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

15./ Napirendi pont:
Naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeret kérelem
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Devecser
Város Önkormányzata átmeneti likviditás biztosítása céljából 50.000.000,- Ft összegű,
naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank
Nyrt-től 2022. szeptember 30. lejáratig, majd 2022. október 1-től 2022. december 31-ig
terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret
összege nem haladhatja meg a 2022. december havi nettó finanszírozás, és a 2022. december
havi iparűzési adófeltöltés 2022 decemberében beérkező együttes összegét. Erre vonatkozóan
az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. augusztus 31-ig benyújtja az OTP
Bank Nyrt. részére a 2022. december havi nettó finanszírozás összegére, és a 2022. december
havi iparűzési adófeltöltésre 2022. decemberben beérkező, várható bevételre vonatkozó
kimutatását.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Devecser
Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a
kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt
betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Devecser
Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati
feladatai támogatását, valamint a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson
alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem
zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött
önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
4./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Devecser
Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a
Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi
adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési
Számlájára átvezesse.
5./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert,
hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a
hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást írja alá az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-5./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag -az alábbi
határozatot hozta:
301/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Devecser Város Önkormányzata átmeneti likviditás biztosítása
céljából 50.000.000,- Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től
2022. szeptember 30. lejáratig, majd 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a
2022. december havi nettó finanszírozás, és a 2022. december havi
iparűzési adófeltöltés 2022 decemberében beérkező együttes összegét.
Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
2022. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2022.
december havi nettó finanszírozás összegére, és a 2022. december
havi iparűzési adófeltöltésre 2022. decemberben beérkező, várható bevételre vonatkozó kimutatását.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Devecser Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra,

hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Devecser Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint
a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az
egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött
önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
4./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Devecser Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást
ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása
alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
5./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési
megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-5./ azonnal, folyamatos
16./ Napirendi pont:
A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a 2022. évi
belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
és a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
302/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket és a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

17./ Napirendi pont:
2022 Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Itt nem volt írásos előterjesztés, de a bizottsági ülésen már
megbeszéltünk mindent. A 2022-es évet Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítanánk és 3 millió
forintot különítenénk el a programok szervezésére és az infrastruktúra kiépítésére. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a 2022. évet
Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület az infrastruktúra kiépítésére (köztéri műalkotás állítása, közterület
jelölő tábla kihelyezése) és a programok lebonyolítására 3 millió forintot biztosítson az
Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
303/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2022. évet Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület az infrastruktúra kiépítésére (köztéri
műalkotás állítása, közterület jelölő tábla kihelyezése) és a programok
lebonyolítására 3 millió forintot biztosít az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

18./ Napirendi pont:
Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Szabadság tér 3/2.
szám alatti ingatlan gázkazán cseréje
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Devecser, Szabadság tér 3/2. szám alatti önkormányzati
ingatlan gázkazánját ki kell cserélni. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Holczinger László képviselő: Ez nem lesz olcsó, ha a kéményt ki kell építeni nagyon drága
lesz.
Ferenczi Gábor polgármester: Mindenképpen rendbe kell tenni, ez az óvodával egyben van.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a Devecser
Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Szabadság tér 3/2. szám alatti
ingatlanában található elavult gázkazánt kicserélteti.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a
gázkazán cseréjéről intézkedjen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
304/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy
dönt, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő
Devecser, Szabadság tér 3/2. szám alatti ingatlanában található
elavult gázkazánt kicserélteti.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Városüzemeltetési
Kft. ügyvezetőjét, hogy a gázkazán cseréjéről intézkedjen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

19./ Napirendi pont:
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/2, 0621/5,
0621/6, 0621/7, 0621/9 és 0621/14 hrsz-ú ingatlanok üzemeltetésének átadása a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A Kft.-nek adnánk át üzemeltetésre a Meggyeserdő bal
oldalát. A bevétel is náluk képződne. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9 és
0621/14 hrsz-ú ingatlanokat üzemeltetésre átadja a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. részére 2022. január 1. napjától határozatlan időre.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg és az
Üzemeltetési szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
305/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri
0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9 és 0621/14 hrsz-ú
ingatlanokat üzemeltetésre átadja a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. részére 2022. január 1. napjától határozatlan időre.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye és az Üzemeltetési
szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
20./ Napirendi pont:
Devecseri városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Javaslom, hogy újabb 10 millió forintos összeget adjunk át a
Kft. részére, hogy a felhalmozott hulladék elszállításra kerülhessen. Van-e ezzel kapcsolatban
még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. részére, a Devecser 0623/3 hrsz.-ú ingatlanon felhalmozott hulladék
elszállítására, 10.000.000,- Ft összeget adjon át felhalmozási célra a költségvetési tartalék
terhére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásról szóló
megállapodást kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
306/2021. (XII.16.) Kt. h a t á r o z a t:
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, a Devecser
0623/3 hrsz.-ú ingatlanon felhalmozott hulladék elszállítására,
10.000.000,- Ft összeget átad felhalmozási célra a költségvetési
tartalék terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pénzeszköz átadásról szóló megállapodást megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./azonnal

Több napirendi pont nem volt Ferenczi Gábor polgármester megköszönte a nyilvános
ülésen való részvételt, és az ülést 11,18 órakor bezárta.

